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MÓSER ZOL TÁN

Álommá so la tok
Jungnak, cse ré be

„A vis  sza té rõ álom fi gye lem re mél tó je len ség. Van nak olyan eset ek, 
ami kor az em be rek gye rek ko ruk tól kezd ve ké sõ fel nõtt ko ru kig ugyan azt 
az ál mot ál mod ják. Az ilyen jel le gû álom ál ta lá ban kí sér let ar ra, hogy 
az ál mo dó az élet hez va ló vi szo nyu lás ban mu tat ko zó ön nön hi bá ját kom-
pen zál ja. Az ilyen álom sa já tos elõ í té le tet ered mé nye zõ traumatikus idõ-
pont tól da tá lód hat. Né ha fon tos jö võ be li ese ményt is an ti ci pál hat.”

C. G. Jung1

„Az em be ri ség tör té nel me: ál mok nak so ro za ta. Az 
Ótestámentumban Áb ra hám ál mo dik. (...) A ré gi Egyip-
tom, Szí ria, In dia ál mai tel ve ti tok za tos sá gok kal, ame lyek 
kö zött a csil lag vizs gá ló se tud el iga zod ni. Pi ra mi so kat 
épí te nek az Álom tisz te le té re. Könyv tá rak tel nek meg az 
Álom tu do má nyá val. Aki a vi lág min den ál mát ös  sze gyûj-
te ni akar ná, hét szer be utaz hat ná a ten ge re ket, szá raz föl de-
ket, még is el hul laj ta na egy-egy ál mot va la hol, ame lyet 
nem vett ész re, és mû ve cson ka vol na.

Ily nagy mun ká ra nem is vál lal koz ha tunk. Ha zánk ban 
ma ra dunk, a ma gyar em ber ál ma it pró bál gat juk meg fej te-
ni a ren del ke zé sünk re ál ló esz kö zök kel” – ír ta Krúdy Gyu-
la 1917 te lén a Ma gyar em ber ál ma cí mû es  szé jé ben.

Én most en nél is ke ve sebb re vál lal ko zom: pon to sab-
ban be gyûj tök, de nem elem zek. Te he tem, mert köny ves-
pol co mon ott van Bertha Bulcsúnak az a há rom kötete,2 
ame lyek a Je len kor ban meg je lent in ter jú it tar tal maz zák. 
(Ezek re azért is em lék szem jól, mert an nak a so ro zat nak 
a fo tó sa én vol tam.)

„Ál mod ni szok tál, van nak vis  sza té rõ ál ma id? – ezt a 
ké rdést tet te fel majd két tu cat író nak. 

Cse res Ti bor rö vi den azt vá la szol ta, hogy õ igen, 
gyak ran ál mo dik, és fog lal ko zik az álom je len sé ge i vel. 
A Ménesgazda szer zõ je, Gál Ist ván nem ál mo dott, Si mon 
Ist ván is azt mond ta, hogy õ „nyu god tan al szik, so ha 
sin cse nek ál mai”. La dá nyi Mi hály szin tén nem szo kott 
ál mod ni, mert tel je sen mé lyen al szik. Fo dor And rás azt 
val lot ta, hogy „pon to san vis  sza té rõ ál ma im nin cse nek. 
Az ál ma im kor sza kon ként má sok. Szo ron ga tó ál ma im is 
vol tak vál sá gos idõk ben, ami kor ros  szul ment a sor som”. 
Il  lyés Gyu lá nak sem vol tak vis  sza té rõ, jel leg ze tes ál mai, 
és éven te csak egy szer-két szer ál mo dott. Vi szont fi a tal ko-
rá ban ren ge teg éber ál ma volt.

A töb bi meg kér de zett író majd mind egyik é nek van nak, 
vol tak ál mai. Töb ben a vis  sza té rõ, sok szor nyo masz tó 
álom ról is be szél tek. Eze ket ve szem most sor ra.

Dar vas Jó zsef: „So kat ál mo dok. Egy van, ami új ra 
és új ra vis  sza szo kott jön ni. Hát ugye, az éle tünk sze-
gény sé gé rõl már be szél tem. A ke nyér mel lett min dig a 
tü ze lõ meg szer zé se volt a leg na gyobb gond. Em lék szem, 
egy szer a fa lu szé lén a fá kat ha tó sá gi lag leg al  lyaz ták. Az 

ága kat le he tett vin ni. Iszo nyú ver seny fu tás kez dõ dött. 
Húz tuk. Egyet len ko moly be teg sé gem, a tü dõ csúcs hu rut 
ak kor tört ki raj tam. Holt fá rad tan fe küd tem esz mé let le nül 
he te kig. Ha ál mo dok, azt ál mo dom, hogy ro ha nok, ci pe-
lek va la mit fá rad tan.” 

Galgóczi Er zsé bet: „Egy foly tá ban, min den éj jel ál mo-
dok. Szo ron gá sos ál ma im ból öt ször-hat szor fel éb re dek 
egy éj jel. A ha mu tar tó ban öt-hat csikk van reg gel re. Át iz-
za dom a há ló ru há mat. El szí vok egy ci ga ret tát, az tán el al-
szom. Még nem tud tam rá jön ni, hogy mi hasz na van ezek-
nek a szo ron gá sos ál ma im nak, de ha írok egy kis re gényt, 
és nem tu dom a meg ol dá sát, reg gel úgy ke lek fel, hogy 
tu dom a meg ol dást. Az ál ma im min dig fe ke te-fe hé rek. 
Csak egy szer volt szí nes, ami kor Csontváryt má sod szor 
néz tem meg. Ál ma im rend kí vül plasz ti ku sak. Ta valy elõtt 
õs  szel ott hon vol tam Ménfõcsanakon, no vem ber 25., 
anyu ka név nap ja. Kü lön szo bám van, de ami ó ta agy vér zé-
se volt, ve le al szom. Ál mom ban a Rudics-tagról jöt tünk 
gya log, õsz volt, fújt a szél, le ve le ket ka pott fel, fe ke te 
fel hõ ket so dort. Jött ve lünk egy ló is. Meg be te ged tünk 
inf lu en zá ban, és egy szer re hal tunk meg mind a ket ten. És 
én ál mom ban ki szá mí tot tam, ha egy szer re ha lunk meg, és 
anyu ka 95 éves, hány éves va gyok ak kor én? Hat van év 
jött ki. Na gyon meg nyu god tam, mert van még 15 évem, 
és az un tig elég ah hoz, hogy meg ír jam, amit meg kell 
ír nom. Az ál mok az én éle tem re óri á si be fo lyás sal vol tak. 
Nem va gyok ba bo nás, de ti zen nyolc éves ko rom ban meg-
ál mod tam, hogy szer pen ti nen me gyek fel egy ideg gyógy-
in té zet be. Ké sõbb, fõ is ko lás ko rom ban meg tör tént. Csak 
né zem: én itt már jár tam, ezen a szer pen ti nen... Reg ge lig 
öt-hat ál mot meg ál mo dok, csu pa víz a pi zsa mám, min dig 
oda ké szí tek egy má si kat.”

Csoóri Sán dor: „Vis  sza té rõ ál ma im nem igen van nak, 
de majd nem min den éj sza ka ál mo dom. Mu lat sá gos, más-
kor cif ra vagy gro teszk dol go kat. Meg fi gyel tem, hogy 
ál ma im ban sok kal több ön iró ni ám van, mint a va ló ság-
ban. Le is szok tam gyak ran ír ni az ál ma i mat reg ge len te, 
ugyan olyan mód szer rel, mint a vers tö re dé ke ket ezek be a 
fü ze tek be. Ka pó ra jö het. Utá lom azo kat a re gény rész le te-
ket, ahol tettenérhetõ, hogy ki ta lált ál mot ír meg va la ki. 
Az ál ma im ugyan olyan vál to za to sak, mint a nap pa la im. 

1 A tu dat ta lan meg kö ze lí té se (Az ál mok funk ci ó ja). In C. G. Jung: Az em ber és szim bó lu mai. 1993. 49.
2 A ki rály mez te len, 1972., Írók mû he lyé ben, 1975., Dél utá ni be szél ge té sek, 1978.
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Min den le het sé ges sé vá lik. Po li ti ka, uta zás Svéd or szág-
ba, majd szak szer ve ze ti ve ze tõk rõl ké szült mell szob rok 
ke rül nek elém, ala csony re pü lés hol land tá jak fö lött. Disz-
nót ölök, ott hon va gyok. So ha nem lá tott nõk nek ud va ro-
lok, ba rá tom ver sét ol va som, nyolc-tíz sza ka szos ver set 
is. Ez az, amit leg ke vés bé ér tek. Tel jes ver set. Nem rég 
azt ál mod tam, egy ga lamb be jött a szo bá ba, s rá szállt a 
ke zem re. De ahogy fe lém for dult, ba goly ar cot vá gott. 
Az tán meg szó lalt: Bo csás son meg, azt hit tem, tu dok va la-
mit mon da ni ma gá nak. És el re pült.”

Her ná di Gyu la: „Nem na gyon szok tam ál mod ni, il let ve 
na gyon gyor san el fe lej tem, amit ál mo dok. Egy vis  sza té rõ 
ál mom van évek óta. Egy beat ze ne kar fegy ver rel el fog-
lal egy ter met. Nem ej te nek túszt, csak el fog lal ják. Én is 
köz tük va gyok, de nem fegy ver rel. Az tán el jö vök on nét, 
és le me gyek az al só, óri á si te rem be. Egy szer csak az óri-
á si nagy te rem nek a men  nye ze tén ki raj zo ló dik egy nagy 
négy zet, ez az el fog lalt te rem nek a pad ló ja: És az egész 
fel sõ te rem le zu han a nagy al só te rem kö ze pé re, bú to ros-
tól, beat ze né szek kel együtt, és már csak azt lá tom, hogy a 
vér zõ em be re ket ki eme lik a ro mok alól. És ál lan dó an azt 
ér zem, egy per ce még ott vol tam köz tük. Mi ért jöt tem el 
on nét, és õk mi ért fog lal ták el a ter met?”

Kar dos G. György: „Szok tam ál mod ni, de in kább csak 
fél álom ban. Ha föl ri a dok és nem tu dok el alud ni, ar ra gon-
do lok, hogy ké zi grá ná tot biz to sí tok ki és el do bom. Ak kor 
el tu dok alud ni. Nem tu dom, mi lyen sza dis ta in du lat ból 
ered ez, ta lán ab ból, hogy ka to na ko rom ban min dig ál mos 
vol tam. Egyéb ként is ak ná ról ál mo dom, rob ba ná sok ról. 
Fél álom ban is er re gon do lok. Mi an gol ké zi grá ná tot hasz-
nál tunk, ami két sze re sen volt biz to sít va. Gya kor la to kon 
ki kel lett biz to sí ta ni és grá nát tal a kéz ben sza lad gál ni. 
Né gyig szá mol tunk, hét re rob bant.”

Kor mos Ist ván: „Sok szor ál mo dom olyan pá ri zsi 
ut cák ról, ahol so se jár tam. Pá rizs ban va gyok, és a 
kö vet ke zõ na pon vagy az nap vis  sza kell utaz nom Pest-
re, de va la kit még nem lá to gat tam meg. Ezt a va la kit 
olyan ut cá ban ke re sem, ahol so ha nem jár tam. Va la-
mit vá rok tõ le, amit nem kap tam meg, vagy új ra meg 
aka rom kap ni. Vá rok va la mit, de nem pénzt, au tót, 

ha nem va la mi olyant, amit éb ren is vár hat nék. Éb ren 
még sincs hi ány ér ze tem, mert úgy ér zem, min de nem 
meg van.”

Csu ka Zol tán: „Vis  sza té rõ ál ma im most már nin cse nek. 
De 1955-ben, ami kor ha za jöt tem, ne megy szer a fe le sé gem 
rá zott fel ál mom ból, mert ki a bál tam. De ez már el múlt... 
Nagy rit kán, ha vis  sza tér. Né ha vis  sza ál mo dom ma ga mat 
Bács ká ba, fi a tal va gyok, la pot ala pí tok, szer ve zek.” 

Garai Gá bor min dig ros  sza kat szo kott ál mod ni: „Le zu-
ha nok a ma gas ból, vagy a fi am mal van va la mi baj... De ezt 
vers ben is meg ír tam. Ha min den rend ben van, sze ren csé re 
nem ál mo dok sem mit. Va la ha ré gen vol tak jó ál ma im is. 
A jó most már leg fel jebb a va ló ság ban je lent ke zik.”

Zelk Zol tán: „Sok vis  sza té rõ ál mom van. Há rom éve 
vis  sza té rõ ál mom, hogy Ba bits Mi hály na gyon öreg, itt él 
a vá ros ban, és to vább szer kesz ti a Nyu ga tot, csak épp a 
nyil vá nos ság ki zá rá sá val. Ál mom ban min dig szo rong va 
ké szü lök kéz ira tot vin ni eb be a most meg je le nõ Nyu gat ba. 
Ezek bõl az ál mok ból tud tam meg, hogy mi lyen ki mond ha-
tat la nul na gyon sze ret tem és sze re tem Ba bits Mi hályt.” 

Tatay Sán dor: „Fo lya ma to san ál mo dom, és na gyon 
so kat be szé lek, ki a bá lok ál mom ban. Nem hor tyo gok, még-
sem jó ve lem egy szo bá ban alud ni. Olyan is volt, hogy 
a szom szé dok be csön get tek, mert se gít sé gért ki a bál tam 
ál mom ban. Ad dig csen get tek, amíg fel nem éb red tem. 
Nem va gyok szo ron gó al ka tú em ber, de na gyon szo ron ga-
tó ál ma im van nak.”

Tatay Sán dor nagy any ja vis  sza té rõ ál má ról is be szélt: 
„Gyer mek ko rom ban a csa lád ban be szél tek a nagy anyám 
ál má ról, aki ak ko ri ban hal ha tott meg, ami kor én szü let-
tem. Egy sár ga ke zû as  szony ról ál mo dott. Ez a sár ga ke zû 
as  szony a prob lé má im mal ös  sze füg gés ben má ig is meg je le-
nik ne kem. Ret te ne tes, fé lel me tes. Mind ez azért van, mert 
a nagy anyám mal so kat fog lal ko zom, akit va ló já ban nem is 
is mer tem. Gon do la ta im ban töb bet fog lal ko zom ve le, mint 
ál ma im ban. Ál ta lá ban az egész kör nye ze tem gyen ge szí vû 
em be rek bõl állt, így a nagy anyám em lé ke ze te, aki szi go rú, 
ke mény anya volt, ál lan dó an ott le be gett a csa lád fe lett. 
Az tán ál mom ban sok szor meg je le nik Tolsz toj. Tolsz toj is 
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ab ban az év ben halt meg, ami kor szü let tem. A pró za írók 
nagy ré szé re ir tó za tos ha tás sal van Tolsz toj, eb ben nem 
ál lok egye dül. An  nyi ra át él tem Tolsz tojt, hogy ami kor 
Jasznaja Poljanába ke rül tem, szin te is me rõs volt ott min-
den, pe dig ezek álom be li ké pek vol tak.” 

Nagy Lász ló: „Na gyon gyö nyö rû e ket szok tam ál mod-
ni. Ros  sza kat is. Ép pen a múlt hé ten ír tam meg vers ben 
né hány ál mo mat. Il let ve vers sze rû pró zá ban. So ha még 
ál mo mat nem ír tam le. De négy-öt éve haj nal ban fel-
éb red tem és azon nal le ír tam há rom ol da lon, hogy mit 
ál mod tam. Eb ben benn van a rö pü lés is. Na gyon so kat 
rö pü lök ál mom ban. Má so kat meg szok tam kér dez ni, 
ho gyan rö pül nek. Ál ta lá ban azt fe le lik, mint ha úsz ná-
nak. Én meg úgy rö pü lök, hogy a kö nyö kö met az ol da-
lam hoz szo rí tom, és me gyek föl fe lé... És erõl kö döm. 
Mi nél job ban erõl kö döm, an nál gyor sab ban me gyek 
föl. Pró bál gat tam meg fej te ni, hogy mi ért így rö pü lök. 
A rö pü lés rõl tu do má nyos mun ká kat nem ol vas tam még, 
de azt hi szem, akik úgy rö pül nek, mint ha úsz ná nak, 
azok tud nak is úsz ni. De én nem tu dok, mert gyer mek-
ko rom ban be le foj tot tak a víz be a le gé nyek, így víz iszo-
nyom van. Még haj mo sás kor is csak nem meg ful la dok. 
De más lel ki, bi o ló gi ai oka is le het.”

Ju hász Fe renc: „Gye rek ko rom ban rend kí vül szo ron gá-
sos vol tam, és ál lan dó an ál mod tam. Volt egy fo lya ma tos 
ál mom, de nem ké pek ben. Pszi chi á ter ba rá ta i mat is meg-
kér dez tem er rõl, mi vel vis  sza té rõ ál la pot volt esz ten dõ-
kön át... Ál mom ban min den ös  sze volt gyûr ve. Kép zelj 
el egy szo bát, ahol min den ös  sze volt gyûr ve, az asz tal, a 
szék, a szek rény, a szõ nyeg, a le ve gõ. Ami kor ál mom ban 
a tár gyak, csön dek ki si mul tak, és meg kap ták va ló sá gos 
fe lü le tü ket, ak kor ol dó dott fel a szo ron gá som... Gya ko ri 
vis  sza té rõ ál mom volt a má sik is... Nagy, vi rá gos me zõn 
kör ben sza lad egy pet  tyes ló és rám ne vet. Ez ma ga volt a 
meg tes te sült bol dog ság.” 

Láz ár Er vin ugyan sze re pel az egyik kö tet ben, de  
Bertha Bulcsú õt ak kor nem kér dez te ál mai felõl. Vi szont 
a té len meg je lent Nap ló já ban egy kü lö nös álom ról ír: „Ma 

ven dé gek vol tak ná lunk, el me sél tem, hogy ál mom ban fel-
éb red tem, el kezd tem a Him nuszt, de nem tud tam foly tat-
ni. Tud já tok, me lyik sor nem ju tott eszem be? Bal sors akit 
ré gen tép. Zs. azt mond ta, nem vé let len, ki akar ja lök ni 
az em lé ke ze tem. Le het, mond tam, gye rek ko rom ban is 
ki hagy tam a köny vek bõl a vesz tes csa tá kat.”

Az 1756-iki Ál mos Könyvetske író ja hi vat ko zik Ci ce-
ró ra, aki sze rint „az em be rek nek, akik mér ték le te sen és 
jó za non él nek, ál muk rend sze rint be tel je se dik, ami kor 
an nak ide je el ér ke zett”. Ez tör tént ve lem is a kö zel múlt-
ban – bár „il lõ mó don” nem ép pen így –, ezért be fe je zés-
ként ma gam ról val lok. 

Rög tön el kell mon da nom, hogy évek óta na gyon 
rossz al vó va gyok, nin cse nek ál ma im. Nem is em lék-
szem, hogy mi kor vol tak. Ki vé ve egyet. Ka rá csony 
elõt ti na pon Sze ge den meg szü le tett har ma dik uno kánk. 
Az ün ne pe ket ott töl töt tük a gye re kek nél. Ka rá csony 
má so dik nap ján ott hagy va a csa lád töb bi tag ját, si et-
ve (vág tat va) el in dul tam ha za fe lé, mert azt ál mod tam 
– évek óta so ha, sem mit –, hogy be tör tek a la kás ba. 
Sze ren csé re ez nem tör tént meg. Más nap át men tem 
egy ba rá tom hoz va cso rá ra. Mi kor ké sõ es te ha za ér tem, 
kü lö nös volt, hogy az aj tót nyit va ta lál tam. Ha za jött 
va la ki? Az nem le het. Ami kor vil lanyt gyúj tot tam és 
pár lé pést men tem be fe lé, ész re kel lett ven nem, hogy 
bi zony az álom be tel je sült. Nem fosz tot tak ki, csak a 
(ke vés) pénzt vit ték el, egy díj ként ka pott aranygyû rût, 
és az ös  szes szek rény ki pa kol va, a fi ó kok föl for gat va. 
Min den, a ru hák, fe hér ne mûk, ne ga tí vok, gé pek, kéz ira-
t ok a föl dön he ver tek, de nem vit tek el sem mit ab ból, 
ami ne kem ér ték volt.

Éj fé lig jár tam egye dül föl s alá, mert nem ér tet tem, 
mi ért? Meg hogy most mit te gyek? Ki nek szól jak, vagy 
ne szól jak? Nem csi nál tam sem mit, csak a zá rat cse rél tem 
ki egy hét tel ké sõbb. Bár azt is tu dom, hogy új zár ide, 
biz ton sá gi zár oda, ha akar nak, megint be tör nek a la kás ba. 
Ezért egy ke vés pénzt új ra a szo kott hely re tet tem, ab ban 
a re mény ben, hogy hát ha csak azt és an  nyit visz nek el.

Dehát én itt nem a pénz rõl, ha nem az álom ról akar tam 
szól ni. A ma gyar írók ál ma i ról.
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